
Základní škola a mateřská škola Vejprnice

Jakuba Husníka 527, 33027 Vejprnice

www.zsvejprnice.cz 

ŽÁDOST O PŘIJETÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

Na základě § 34 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, střední, vyšším odborném a
jiném vzdělávání (dále jen „školský zákon“), ve znění pozdějších předpisů, 

žádám jako zákonný zástupce dítěte  

Jméno a příjmení dítěte:  …..................................................................................................................

Datum narození: …..............................................................................................................................

Místo trvalého pobytu dítěte: ………………………………….........……………………………….................................

o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání   od školního roku 2020/2021   
v mateřské škole, jejíž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola Vejprnice, příspěvková
organizace, Jakuba Husníka 527, 330 27 Vejprnice (dále jen „mateřská škola“), IČO: 497 45 247.

Zákonní zástupci se spolu dohodli, že mateřská škola bude, ve správním řízení o přijetí dítěte
k předškolnímu vzdělávání, jednat se zákonným zástupcem (§ 876 odst. 3, zák. č. 89/2012, 
občanský zákoník: „Jedná-li jeden z rodičů v záležitosti dítěte sám vůči třetí osobě, která je v dobré 
víře, má se za to, že jedná se souhlasem druhého rodiče.“):

Jméno a příjmení zákonného zástupce: ................................................................................................

Místo trvalého pobytu: …......................................................................................................................

*Adresa pro doručování písemností:…………………………………..............……………………... 
(* uveďte pouze v případě, že je odlišná od výše uvedeného místa trvalého pobytu) 

Telefon: …………………………………………… E-mail: ………………...............................................

   
DRUH DOCHÁZKY:             Celodenní          Polodenní 
(vyberte a zakroužkujte )



Souhlas se zpracováním a evidováním osobních a osobních citlivých údajů 
Dávám svůj souhlas mateřské škole k tomu, aby v rámci přijímacího řízení zpracovávala a evidovala
osobní  údaje a  osobní  citlivé  údaje  moje  i  mého dítěte ve  smyslu všech ustanovení  zákona č.
101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění a ve smyslu Evropského nařízení ke GDPR.
Svůj  souhlas  poskytuji  pro účely  vedení  povinné dokumentace školy  podle  školského zákona v
platném znění, pro vedení nezbytné zdravotní dokumentace a psychologických vyšetření. Byl jsem
poučen o právech podle zákona č. 101/2000 Sb. a podle Evropského nařízení ke GDPR. 

Kritéria stanovená pro přijímání dětí do MŠ ve školním roce 2020- 2021 
1/ Děti, pro které je v daném školním roce předškolní vzdělávání povinné, dle zákona č. 561/ 2004
Sb., § 34, odst. 1, ve znění zákona č. 178/ 2016 Sb. s trvalým pobytem v obci  (Od počátku školního
roku, který následuje po dni,  kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení  školní  docházky
dítěte, je předškolní vzdělávání povinné.) 
2/ Děti podle věku s upřednostněním starších dětí na celodenní docházku a trvalým pobytem v
obci 
3/ Děti podle věku s  upřednostněním starších dětí na celodenní  docházku,  které nemají  trvalý
pobyt v obci, ani nepatří do spádové oblasti. 
Kritéria jsou seřazena podle priorit od 1. do 3. stupně. Při rozhodování o přijetí k předškolnímu
vzdělávání v mateřské škole bude ředitelka  školy brát v úvahu důležitost jednotlivých kritérií ve
výše uvedeném pořadí 1- 3. Pokud bude více žádostí na totožném stupni kritéria o přijetí, bude
upřednostněno dítě věkově starší. 

Ředitelka Základní školy a mateřské školy Vejprnice stanovila platná kritéria pro přijímání dítěte k
předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021 a postup přijímacího řízení, se kterými jsem se
seznámil(a) a porozuměl (a) jejímu obsahu. 

Dle § 34 odst. 6 školského zákona rozhodne ředitel mateřské školy o přijetí dítěte uvedeného v §16
odst. 9 školského zákona, tj. dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami, na základě písemného
vyjádření školského poradenského zařízení, popř. také registrujícího lékaře. 

Svým podpisem potvrzuji, že jsem byl (a) poučen (a) o tom, že touto žádostí je ve smyslu § 44, odst.
1  zákona  č.  500/2004  Sb.,  správní  řád,  ve  znění  pozdějších  předpisů  (dále  jen  „správní  řád“),
zahájeno správní řízení ve výše uvedené věci .

Souhlasím, aby tyto údaje byly využity zároveň k potřebám přihlášení ke stravování dítěte. 

Čestně  prohlašuji,  že  údaje  uvedené  v  této  žádosti  a  v  souvislosti  s  ní  jsou  pravdivé  a
nezkreslené. 

K této žádosti je nutno doložit také: 
• EVIDEČNÍ LIST DÍTĚTE
• ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O OČKOVÁNÍ 
• PROSTOU KOPII RODNÉHO LISTU DÍTĚTE 
• PROSTOU KOPII  OČKOVACÍHO PRŮKAZU DÍTĚTE

Ve Vejprnicích dne…………………………...                             …………………………………………….......................

 (uveďte datum podání žádosti – tj. 2. - 16.  5. 2020)                                vlastnoruční podpis zákonného zástupce
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